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Domare Benny Blid von Schedvin 

 

Valpar  

Hanar 

 

Lejonklippans Valle S61811/2006 f. 060903 

Kraftfull valp, välform huvud, bra hals, bra kropp för åldern, bra prop, norm vinkl, bra bakställ, bra steg, 

lite hög svans i rör, bra pälsanlag. 

Valpkl 1 Hp Äg. Petra Högberg 

 

Hanar 

Unique Dogs Tip Top S29641/2006 f. 060331 

Mask välform huvud, normal hals, bra prop, tillr kropp för åldern lite brant kors, lite tunn front, bra 

benstomme, tillr vinkl bak, bra steg, bra päls. 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Camilla Lundberg 

 

Antholmens Urax S41960/2005 f. 050605 

Mask huv m bra uttr, lite stora öron, norm hals, lite svag rygg, välutv kropp, bra benstom, bra steg mkt 

trång bak, lös i fronten, lite utfälld päls, behöver mer tid. 

Ukl 2 Äg. Daniel Nyström 

 

Bölelejonet First Edition S68523/2005 f. 051115 

Mkt välbalans tilltalande m vack huv o uttr. Välutv kropp m bra prop. Kraft benst norm vinklar, sunda 

rörelser, bra päls. 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIM Äg. Xxxx Xxxx 

 

Efraim S24013/2005 f. 050226 

Fortfarande lite lätt, saknar en P1 i underkäken, bra huvud o uttr, norm hals, bra rygg, lite flat 

bröstkorg, som beh mer djup mer bredd i fronten, bra benstomme, välvinklad, rör sig bra, lite tunn päls 

idag. Priset pga tandbortfallet. 

Ökl 0 Äg. Stefan Wahlberg 

 

Lejonklippans Kopyright S60240/2002 f. 021023 

Välbalans typisk hane m vack huv o uttr, Bra ö-linje, djup kropp, bra benstom, välvinklaf fram lite raka 

knän, bra steg, bra päls. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 3 Äg. Petra Högberg 

 

Lejonlands Kompanjon S13663/2004 f. 031211 

Kraftfull hane m mask huvud bra uttryck, bra hals, välutv bröstkorg, aningen kort i krop. Lite hög svans i 

rör. Bra benstomme lite raka knän, rör sig bra fr sidan, bra päls. 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Monica Nilsson 

 

Martenlake’ s Ghost Sergeant Bash S27712/2003 f. 030322 

Välbalans tilltalande mask huvud, vack uttryck, lite stora öron, bra hals o rygg, djup kropp, bra front, bra 

benstomme, lite raka knän, bra steg, bra färger, lite utfälld päls, tilltalande helhet. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 2 Äg. Caroline Lundqvist 

 

Martenlake’ s Ghost Sir Killalot S27710/2003 f. 030322 

Bra huv o uttryck, lite kort hals, bra rygg, djup kropp m bra front, bra benstomme, beh lite kraft 

bakställ, bra steg fr sidan o lite trång bak, bra päls. 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Tim Zedig 

 

Skjaergaardens Flying Hellcat S14557/2003 f. 020927 

Bra huv o uttr, tillr hals, aningen kort i kroppen, står o går lite ö-byggt, djup kropp, tillr benstom, ganska 

rak bak, behöver lite kraft bakställ, bra steg fr sidan, lite lös fram, lite urfälld päls, kunde ha varmare 

färger. 

Ökl 2 Äg. Linda Svahn 

 



Tikar 

 

Gep’ s Big Bear’ s Glimmer Girl S36490/2006 f. 060410 

Bra huv o uttr, norm hals, lite ostadig rygg, bra bröstdj, lite tunn front, bra benstom, norm vinkl bak, bra 

steg, lite urfälld päls. 

Junkl 1 Junkk 1 Äg. Göran Andersson 

 

Antholmens Undra S41961/2005 f. 050605 

Fem huvud bra uttr, tillr hals, bra prop på kroppen, välutv bröstkorg, bra benstomme, beh bli stramare 

fram o lite trång bak, bra steg fr sidan, bra päls. 

Ukl 1 Ukk 1 Hp Äg. Birgitta Pettersson 

 

Kixons Klarissa viva S55441/2005 f. 050801 

Fortf lite lätt som helhet, fem huvud lite ljusa ögon, tillr hals, bra prop, beh mer bröstdjup, mer volym i 

kroppen, lite tunn front, tillr vinklar, bra steg utfälld päls idag. 

Ukl 2 Äg. Annette Nordström 

 

Kixons Krystal Prime S55442/2005 f. 050801 

Fortf ganska lätt, bra huvud, normal hals, en aningen kort kropp som behöver mer djup o substans tillr 

benstom. Lösa armbågar, rör sig bra fr sidan, lite urfälld päls. 

Ukl 2 Äg. Catarina Fjällman 

 

Lejonklippans Solsken Till Monica S59223/2005 f. 050816 

Kraftfull välbalans tik m vack huv o uttr. Bra ö-linje m bra bröstdjup, bra prop, kraftig benst lite rak bak, 

bra steg, vacker färg, lite urfälld päls. 

Ukl 1 Ukk1 Ck Btkl 2 Cert Äg. Monica Haglöf 

 

Fjällbjörnens Glimma S22419/2005 f. 050218 

Bra huv o uttr, norm hals, lite sänkt rygg bakom manken, välutv bröstkorg, normal benstom, lite raka 

knän, rör sig aningen kort, bra päls. 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Ingela Jakobsson 

 

Lejonklippans Night Surprise S64834/2003 f. 031119 

Stor kraftf tik som kunde vart mer könsprägl, välformat huvud, bra hals o rygg m djup kropp, kraftig 

benstomme, bra steg, lite urfälld päls. 

Ökl 1 Ökk 1 Äg. Monica Haglöf 

 

Lejonklippans Power-Puff-Pingla S56116/2004 f. 040804 

Mkt tillt välbalanserad välbyggd tik, vack huvud, bra ö-linje, välutv kropp m utm benstomme, välvinklad 

sunda rörelser, bra päls. 

Chkl 1 Ck Btkl 1 BIR Äg. Petra Högberg 

 

Martenlake’ s Ghost Fluffy S27717/2003 f. 030322 

Fem huvud m lite smal skalle, normal hals, lite svag rygglinje, beh mer volym, o bröstdjup, tillr 

benstomme, normala vinkl bak, men rör sig trångt lite urfälld päls, beh mer ringvana. 

Ökl 2 Äg. Anna Persson 

 

Martenlake’ s Ghost Hypnodisc S27716/2003 f. 030322 

Fem huvud, norm hals, beh lite stramare rygg, bra prop på kroppen, kunde ha lite mer volym, lite lös 

fram, norm vinklar bak, lite kort steg tillr päls. 

Ökl 1 Ökk 2 Äg. Margaretha Björklund 

 

SUCH Lejonklippans Costa Nada Av Quincy S21665/2000 f. 000303 

Bra huv o uttr, kunde haft lite längre hals, bra bröstkorg o bra prop på kroppen, kraft benst, välvinklad 

bak, bra steg men lite trång bak, bra päls.¨ 

Chkl 2 Ck Btkl 4 Äg. Tim Zedig 

 

DKUCH FINV-02 INTUCH LVCH NORDUCH WW-03  

Remröd’ s Moya Magnifica S48018/98 f. 980816 



Väl bibeh veterantik, bra huv o uttr, bra ö-linje, bra bröstk o front, bra benstomme, välvinklad, bra steg, 

lite tunga rör, bra pals. BIR-veteran! 

Vetkl 1 Ck Btkl 3 Äg. Tim Zedig 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Martenlake’ s 

Grupp m väl könsprägl individer, lite ojämn i typ o storlek, bra kroppar, lite ojämna fronter, bra 

benstommar. 

Uppfkl 2 Hp Uppfödare: Maria Gruffman Rönnlund 

 

Kennel Lejonklippans 

Jämn grupp m typiska väl könspr individer, bra huvuden, välkroppade m bra prop, bra benstommar, fina 

färger. Bästa uppf.klass! 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Petra Högberg 

 

Avelsgrupp 

SUCH Lejonklippans Costa Nada Av Quincy S21665/2000 f. 000303 

Aningen ojämn grupp i huvudena, bra typmässigt, kraftiga kroppar, lite ojämna fronter, bra bakställ, bra 

pälsar överlag. 

Avelskl 2 Hp Ägare: Tim Zedig 

 

NUCH SUCH SV-03 Lejonklippans Costa Clöver S21662/2000 f. 000303 

Tik som nedärvt sina förtjänster väl m väl könsprägl o bra huvuden, bra kroppar o prop, bra bakställ, bra 

pälsar överlag. 

Avelskl 1 Hp Ägare: Petra Högberg 


